A'/SLU? LO-LEÆLSENS KLASSEFOR-R3ERI
imidlertid sterk,

søker nå LO-ledelsen å hindre uorg-

og økonomisk
støtte har kommet fra enkeltpersoner

aniserte arbeidere i å få indeks-

og klubber slik at det har vært

tillegget på 59 øre.
Neste skritt blir at uorganiserte

mulig å føre streikene fram til
seier.
Dette er bakgrunnen for dannelsen

På Standard Telefon- og Kabelfabrikk

arbeidere ikke får jobb, at arbeidsgiverne og LO-ledelsen sammen tvinger alle arbeidsfolk inn i en landsorganisasjon som tjener kapitalens
interesser.
Hva vil tvangsorganisering bety
for arbeidernes kampmuligheter?
Det betyr bl. a. at medlemmer som
fører fram krav på tvers av LOledelsen, vil kunne ekskluderes og
dermed tvinges fra jobben. Det
betyr at LO-ledelsens makt over
alle arbeidere vil bli nærmest
uinnskrenket.
De eneste arbeidsfolk som har
klart å o p pnå lønnsforhøyelser som
ikke er o p pspist av dyrtida, er de
som har organisert seg til felles
kamp for kravene sine, de som har
gått til streik! Spør arbeiderne
på Norgas, i Sporveien og i Sauda
hvor de ville vært i dag uten "ulovHvem erklærte
streiker.
lige"
streikene "ulovlige"? Det gjorde
NAF og LO-ledelsen i Telleskap!
Do "al evj i gl:" L3 Lt..tk- p-ne det siste
året har vist at LO-ledelsen har
stilt seg på kapitalens side mot
arbeiderne. Streikende a.rbei

dere

har ikke fått penger fra de streikefond de selv ber opparbeidet
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av Streikestøttekomiteen som skal
ha politisk og økonomisk støttearbeid ved streiker som oppgave , I
komiteen sitter en rekke faglige
tillitsmenn.
Dette kaller LO-ledelsen fraksjonering og hevder at det strider mot
fagbevegelsens retningslinjer. Ved
å true med ekskludering av Streike;.-,tøttekomiteens medlemmer som aktivt forsvarer arbeidernes interesser, har en tatt et nytt skritt mot
å kvele all opposisjon. Slik vil
en aldri oppnå en enhetlig og slagkraftig fagbevegelse'
Det viktigste EEC-framstøtet storkapitalen gjør overfor arbeidsfolk
i ,dag, er dyrtida. Levestandarden
til arbeiderne skal tvinges ned på
EEC-nivå. LO-ledelsen bar Ikke
gjort noen hemmelighet av sin hold.ning til storkapitalens fellesskap.
En enhetlig og slagkraftig fagbevegelse er nødvendig dersom arbeidsfolk skal kunne fremme sine krav.
Ivan gsorg mi stiringa urder LO-ledelsen i dag er bare enda. et skritt
for å stanse arbeid. sfei.ks kamp foi,
å bedre sine kår.
Kamp mot dyrtida er
kamp mot
EEC!
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